


ODDZIAŁ 
MAŁOPOLSKI
obszar wsparcia -
Województwo Małopolskie:  
- 22 powiaty, 
- 182 gminy,
- blisko 400 tys. osób 
z niepełnosprawnościami



ODDZIAŁ
MAŁOPOLSKI
W 2017 roku PFRON na 

pomoc osobom 
niepełnosprawnym 

w Małopolsce przeznaczył:

118 106 773,59 zł

W zakresie kompetencji Oddziału 
znajdują się zadania i programy 
skierowane do:
- jednostek samorządu  
terytorialnego,
- organizacji pozarządowych, 
- pracodawców, 
- indywidualnych osób 
niepełnosprawnych



WSPARCIE DLA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W 2018 ROKU TO:
- 11 922 824,00 zł – dla samorządu 
wojewódzkiego,
- 71 225 681,00 zł – środki dla 
powiatów, 
- blisko 4,4 mln zł przekazanych 

powiatom na  realizację 56 projektów 
w ramach „programu wyrównywania 
różnic między regionami III”

PROGRAM WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC 
MIĘDZY REGIONAMI III 

likwidacja barier m.in. transportowych, architektonicznych oraz w komunikowaniu się



WSPRACIE DLA 
ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH

TO 25 021 282,24 zł
PRZEKAZANYCH W 2018 ROKU 

W RAMACH KONKURSÓW PFRON

STAŁA WSPÓŁPRACA I WSPÓLNIE 
REALIZOWANE PROJEKTY 

Z PONAD 80 ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI Z MAŁOPOLSKI



WSPARCIE DLA 
PRACODAWCÓW
- dofinansowanie do 
wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych
pracodawcy, którzy zatrudniają lub 
planują zatrudniać osoby 
niepełnosprawne oraz spełniają 
określone warunki, mogą starać się 
w Oddziale o dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracownika

SEMINARIA, WARSZATY I SZKOLENIA Z ZAKRESU DOFINANSOWAŃ
DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH, PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY
CHCĄ ZATRUDNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE



Oddział Małopolski 
wspiera wydarzenia 

o charakterze 

INTEGRACYJNYM,
które promują i aktywizują 

osoby niepełnosprawne 
w różnych dziedzinach życia 

społecznego.



ORGANIZACJA WYSTAW –
promowanie sztuki osób 
z niepełnosprawnością
ekspozycja wystaw m.in. w: 

- PORT LOTNICZY „BALICE”
- CENTRUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
ŁAGIENIKI
-KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”
-CENTRUM PIELGRRZYMOWANIA 
„OPOKA”
-HOTEL „PERŁA POŁUDNIA” W 
RYTRZE
-W KRYNICY ZDRÓJ podczas Forum 
Ekonomicznego 



Kultura Wrażliwa 
na niesłyszących 

Wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury 
oraz Oddziałem Małopolskim PZG działamy na 
rzecz rozpowszechnienia umiejętności 
posługiwania się językiem migowym przez 
pracowników instytucji kultury.

W marcu 2018 Małopolski Oddział PFRON 
przyznał  na szkolenia PJM kwotę 29 520,00 zł 
dla 41 osób
Szkolenia wpisują się w projekt „Małopolska. 
Kultura wrażliwa” zainicjowany 
przez województwo małopolskie, realizowany 
przez MIK we współpracy z Departamentem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego. 



Od kwietnia do czerwca br. pracownicy 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z 
Nowego Sącza uczestniczyli w kursie 
polskiego języka migowego (PJM) na 
poziomie podstawowym A1. 

Lektor – Prezes PZG Oddział Małopolski -
Adam Stromidło przez 60 godzin 
wprowadzał w świat nowego języka 15 osób 
z MCK SOKÓŁ, po jednym pracowniku 
sądeckiego Muzeum Okręgowego oraz 
Skansenu Wsi Podgórzańskiej w Szymbarku. 

Równolegle toczyły się kursy dla 
pracowników instytucji kultury z terenu 
Małopolski także w Krakowie i Tarnowie.

MIGAJĄCA KULTURA NA SĄDECCZYŹNIE



Kultura Wrażliwa 
na niesłyszących

Szczególnie cenne jest zaangażowanie 
Pracowników instytucji kultury, którzy 
decydują się na uczestnictwo w kursach 
PJM na kolejnych etapach zaawansowania.

Dofinansowanie wynosi do 90 % kosztów 
kursu, można je otrzymać trzykrotnie.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. 
Wniosek złożony w okresie od dnia 1 
listopada do dnia 31 grudnia danego roku 
kalendarzowego jest rozpatrywany w 
pierwszym miesiącu następnego roku.



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – cel ogólny i cele szczegółowe

▪ Celem ogólnym programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” jest podniesienie wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

▪ Celami szczegółowymi programu są:

✓wypracowanie lub wzmocnienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia przez 2.500 osób niepełnosprawnych;

✓podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez 2.500 osób niepełnosprawnych;

✓zainicjowanie lub wsparcie działań prowadzonych na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji
publicznej.

▪ Realizacja programu zaplanowana została w latach 2017-2020.



Adresatami programu są:

▪ organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, które nie są:

✓przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych,

✓spółkami Skarbu Państwa, do których zastosowanie ma ustawa – Kodeks spółek
handlowych,

▪ samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa,

▪ państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

PROGRAM „STABILNE ZATRUDNIENIE”



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – beneficjenci ostateczni

▪ Beneficjentami ostatecznymi są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez
zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach
programu.

▪ „Osoba pozostająca bez zatrudnienia” to osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która
nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Definicja ta obejmuje zarówno osobę
zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną.

▪ Okres zatrudnienia beneficjenta ostatecznego musi wynosić co najmniej 12 miesięcy.



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – zakres pomocy

wyposażenie stanowisk 
pracy dla beneficjentów 

ostatecznych

adaptacja pomieszczeń i 
otoczenia zakładu pracy 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

adaptacja lub nabycie
urządzeń ułatwiających 

beneficjentom 
ostatecznym wykonywanie 
pracy lub funkcjonowanie 

w zakładzie pracy

zakup i autoryzacja oprogramowania 
na użytek beneficjentów ostatecznych 

oraz urządzeń technologii 
wspomagających lub 

przystosowanych do potrzeb 
wynikających z ich 

niepełnosprawności

szkolenia beneficjentów 
ostatecznych

zatrudnionych w ramach 
programu

szkolenia pracowników 
Wnioskodawcy w zakresie 
umiejętności współpracy 

z beneficjentami 
ostatecznymi

organizacja przez 
pracodawcę dowozu 

beneficjentów 
ostatecznych do zakładu 

pracy i powrotu

dodatek motywacyjny
wypłacany

beneficjentom 
ostatecznym przez 

Wnioskodawcę



Program „STABILNE ZATRUDNIENIE” – zakres pomocy i tryb realizacji

▪ Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na
jednego zatrudnionego beneficjenta ostatecznego, na pełny wymiar czasu pracy.

▪ W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość
dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

▪ Wskazana powyżej łączna kwota dofinasowania:

 odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie;

 nie obejmuje dodatku motywacyjnego.

▪ Wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu składane są do Oddziałów PFRON właściwych
terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych.

 pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy o dofinansowanie. Umowa określa
szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron
wynikające z dofinansowania tych działań ze środków PFRON



Realizacja programu
w Oddziale 

Małopolskim PFRON:
14 umów 

o dofinansowanie 
działań aktywizacyjnych,

17 zatrudnionych 
osób z 

niepełnosprawnościami

Wnioskodawca
Kwota 

dofinansowania
Jednostka              

organizacyjna

Liczba 
zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych

Powiat Oświęcimski 28 858,32
Starostwo Powiatowe 

w Oświęcimiu
2

Gmina Miasta Bochnia 18000,00 Urząd Miasta Bochnia 1

Powiat Nowotarski 18 000,00
Starostwo Powiatowe 

w Nowym Targu
1

Gmina Łącko 29 630,00
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łącku, Urząd Gminy Łącko

2

Gmina Gołcza 8 634,20
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Gołczy
1

Powiat Krakowski 13 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Skawinie
1

Gmina Klucze 9 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kluczach
1

Gminny Ośrodek Kultury

w Sękowej
17 501,01 - 1

Powiat Krakowski 17 887,53
Urząd Pracy Powiatu 

Krakowskiego
1

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna

w Brzesku

15 401,91 - 1

Muzeum Okręgowe

w Nowym Sączu
8 286,33 - 1

Powiat Gorlicki 17 986,64 Starostwo Powiatowe w Gorlicach 1

Gmina Sękowa 36 000,00 Urząd Gminy Sękowa 2

Gmina Bobowa 18 000,00 Urząd Miejski w Bobowej 1



Stabilne zatrudnienie 
w Instytucjach Kultury:

-Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej –
umowa podpisana 11.07.2018; pierwsza 
umowa z instytucją kultury w Oddziale 
Małopolskim.
-dofinansowanie na wyposażenie stanowiska 
pracy dla beneficjenta ostatecznego 
zatrudnionego w ramach programu, 
odpowiednio do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności oraz charakteru 
zatrudnienia w kwocie 17 501,01 zł.

-Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu –
umowa podpisana 29.08.2018; stanowisko 
pracy to opiekun ekspozycji w jednej z filii 
Muzeum.
-za kwotę przeszło 8 200,00 zł 
dofinansowano wyposażenie stanowiska 
pracy zatrudnionej osoby



Aplikowanie o środki PFRON poprzez Urząd Marszałkowski

▪ Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, dotyczących
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego.

▪ Dofinansowanie robót budowlanych jest dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego i
obejmuje koszt budowy, przebudowy, adaptacji oraz zakupu materiałów budowlanych, urządzeń, instalacji branżowych albo innych
usług z zakresu robót budowlanych, wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy z
Województwa Małopolskiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

▪ Beneficjentami zadania, mogą być przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót.

▪ Wnioski na to zadanie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

▪ Jednostka odpowiedzialna: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.



Aplikowanie o środki PFRON poprzez Urząd Marszałkowski

▪ Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 
r. nr 127 poz.721 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które
mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r. nr 187 poz. 
1940 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 230 poz. 1696)

• Uchwała Nr 84/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.

• Termin rozpatrywania: W terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania na które 
przeznacza środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



Kopalnia bez barier

▪ Sztandarowy przykład na realizację zadania to Kopalnia Soli w Wieliczce :

• Trasa Turystyczna dla osób z niepełnosprawnością w Kopalni Soli otwarta została
31 maja 2003 r. Realizowana w trzech etapach adaptacja trwała od 2000 roku.
Obecnie trasa przystosowana jest dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
a w szczególności dla poruszających się na wózkach, a także dysfunkcją narządu
wzroku

• Koszt przystosowania I etapu trasy wyniósł ponad 948 tys. zł, z czego 190 tys. zł
pochodziło ze środków PFRON. II etap kosztował ponad 2 mln. 140 tys. zł,
a dofinansowanie PFRON wyniosło ponad 1 mln. zł . III etap trasy został
zrealizowany w ramach programu samorządowego w 2002 r. i obejmował między
innymi zakup i montaż windy panoramicznej w komorze Staszica. Koszt tego etapu
prac wyniósł 480 tys. zł.

• Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano główne atrakcje Kopalni
znajdujące się pomiędzy II i III poziomem - kaplicę Św. Kingi i Św. Krzyża, jezioro
Brącza i komorę Staszica. Na poziom II niepełnosprawni dostaną się szybem
Daniłowicza, na III - windą z platformy widokowej w komorze Staszica.



Pozostałe przykłady realizacji to:

-podjazd dla wózków w Muzeum 
Etnograficznym mieszczącym się przy 

placu Wolnica w Krakowie

-winda dla osób z 
niepełnosprawnością w Collegium 

Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
od strony wewnętrznego dziedzińca

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA !

Wnioski należy składać:

Pocztą
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56; 30-017 Kraków

Osobiście
Dziennik Podawczy:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56; 30-017 Kraków
lub
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków.

Liczy się data stempla pocztowego.



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

Marta Mordarska
Dyrektor

Oddział Małopolski PFRON

Ul. Na Zjeździe 11
30 – 527 Kraków 

tel. 12 312 14 00

www.pfron.org.pl

krakow@pfron.org.pl

http://www.pfron.org.pl/
mailto:krakow@pfron.org.pl

